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บทคัดย่อ

	 ละครโทรทัศน์ในปัจจุบันส่วนมากผลิตเพื่อผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่และเน้นความบันเทิง	 ทั้งยังมีความรุนแรงในเนื้อหา	 ภาษาและการ	
กระท�า	ละครโทรทัศน์จึงควรน�าเสนอเพื่อเยาวชนด้วย	และเสนอเนื้อหาใหม่ๆ	เกี่ยวกับเยาวชน		มีนักแสดงและทีมงานที่สร้างสรรค์งาน
เพือ่เยาวชน	รวมถงึเสนอภาพลกัษณ์ของตวัละครทีเ่กีย่วกบัเยาวชนในละครโทรทศัน์	ละครโทรทศัน์เพือ่เยาวชนสามารถพฒันาสงัคมไทย
โดยสื่อสารเรื่องของเยาวชนผ่านสื่อละครในทางบวกให้มาก	 เพื่อให้เยาวชนมีจินตนาการเกี่ยวกับตนเอง	 มีพื้นที่ในการแสดงออกของ					
นักแสดงเยาวชน	 รวมถึงให้ผู้เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์นี้เห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชน	 เพราะการน�าเสนอเรื่องที่ดีของ
เยาวชนผ่านสื่อละครสามารถเป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชน	รวมถึงเป็นการพัฒนาสังคมไทยในที่สุด

Abstract

 At present, television dramas are mostly produced for adult audiences.  TV dramas are emphasized for pleasure. 
Their contents, language and actions are full of violence. Television dramas need to be produced for the youth as well, by 
presenting new contents  relating to the youth,  with actors and production team that creatively portray images of youth 
or teen characters on television. Television drama for the youth is able to develop Thai society by describing youth stories 
more positively so that the youth will envisage about themselves and have their space on TV.  Besides, those who deal 
with this medium need to take into consideration the youth participation since presenting positive narratives about the 
youth through drama is a way to develop them and thus, cultivate Thai society in the long run.

บทน�ำ

	 ละครโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันมีหลายตอนและน�าเสนอความบันเทิงเป็นหลัก	 ออกอากาศในช่วง	Prime	Time	(ละครโทรทัศน์,					
วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	2553)		ในปัจจุบันละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนยังมีไม่มาก		ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นละครโทรทัศน์ส�าหรับเด็กที่มีอายุ	
13	ปีขึ้นไป	และผู้ใหญ่ควรแนะน�า	(น	13+)	ละครที่ออกอากาศส่วนมากน่าจะเหมาะส�าหรับผู้ใหญ่มากกว่าวัยรุ่นและเยาวชน	มิ่งสรรพ์	
ขาวสอาด	(2551)	กล่าวว่าละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่และท�าเพื่อความบันเทิงและค�านึงถึงเชิงพาณิชย์เป็นหลัก
ใหญ่	ละครโทรทัศน์ถูกน�ามาผลิตซ�้าแล้วซ�้าเล่า	ซึ่งเกี่ยวกับการท�าร้ายความเป็นมนุษย์	เช่น	การที่พระเอกข่มขืนนางเอก	รวมไปถึงตบจูบ	
แล้วในที่สุดนางเอกก็ยอมแต่งงานกับพระเอกโดยดี	 ในบทความนี้เยาวชนตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	
2542	ออนไลน์	หมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน	14	ปีบริบูรณ์	แต่ยังไม่ถึง	18	ปีบริบูรณ์	ซึ่งก็ตรงกับค�าว่าวัยรุ่น	นั่นเอง
	 ละครโทรทัศน์ไทยน�าเสนอความรุนแรงในเนื้อหา	 เพราะจากผลการศึกษา	(รอบที่	38)	 ของโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อ		
สุขภาวะของสังคม	(Media	Monitor)	เรื่อง	“ความรุนแรงในละครไทยปี	2551”	โดยคุณธาม	เชื้อสถาปนศิริ	ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ	
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม		ซึ่งศึกษาละครไทยที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี	(ช่อง	3,	5,	7,	9,		NBT	
และทีวีไทย)	ตลอดปี	2551	พบละครที่ออกอากาศทั้งหมด	113	เรื่องมากที่สุดคือช่อง	7	(62	เรื่อง)	น้อยที่สุด	คือช่อง	9	(1	เรื่อง)	และช่อง	
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NBT	ที่ไม่มีละครออกอากาศ	 โดยพบว่ามี	13	 รูปแบบของปมขัด
แย้งทีน่�าไปสูค่วามรนุแรงในละคร	คอื	1.	ความรกั	2.	ความสมัพนัธ์
ในครอบครัว	3.	 ความอาฆาตแค้น	4.	 การต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล							
5.	 ความโลภและการแย่งชิงสมบัติ	6.	 การปราบปรามยาเสพติด		
7.	ความอจิฉารษิยาและแก่งแย่งชงิดชีงิเด่น			8.	การฝ่าฟันอปุสรรค	
9.การหลอกลวง	10.	 การเมืองและการแย่งชิงอ�านาจ	11.การ
พยายามรักษาอุดมการณ์ของตน	 	12.	 การรังเกียจกีดกัน	 และ			
13.	การมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนั	โดยมปีมขดัแย้งเรือ่งความรกั
มากที่สุด	(30	เรื่อง)	และปมเรื่องการรังเกียจกีดกันและการมีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ป้องกันน้อยที่สุด	(อย่างละ	1	 เรื่อง)	 ความรุนแรง
ปรากฏในเนื้อหาละครทุกช่วงเวลาออกอากาศมีมากที่สุดในช่วง
ละครหลังข่าวภาคค�่า	(20.00-24.00	 น.)	 ส่วนช่วงละครก่อนข่าว	
(16.00-20.00	 น.)	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาครอบครัวก็พบความรุนแรงใน
ระดบัใกล้เคยีงกนั	(งานแถลงข่าวเสนอผลการศกึษาละครโทรทศัน์
ไทย	9	ก.ค.)	ดังนั้น	หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการขับ
เคลื่อนละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชน	และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	ให้ผู้ชม

แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์เพื่อเยำวชน

 1.	ความหมายของละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชน	 หมายถึง
ละครโทรทัศน์ที่เน้นตัวละครที่เป็นเยาวชนและวัยรุ่น	 แต่ก็มีตัว
ละครผูใ้หญ่ด้วย		มอีงค์ประกอบของละครโทรทศัน์โดยทัว่ไป		เป็น
ละครที่ให้เห็นวัยรุ่นที่ก�าลังจะเป็นผู้ใหญ่และเผชิญกับประเด็นที่
เป็นจริงของเยาวชน		(Teen	Drama,	wikipedia,	2011)		เช่น	การ
คบเพือ่น	การเข้ากลุม่		เป็นต้น	ตวัอย่างละครโทรทศัน์เพือ่เยาวชน	
เช่น	เรื่อง	น�้าพุ	บทประพันธ์โดย	สุวรรณี	สุคนธา	ออกอากาศทาง
สถานโีทรทศัน์กองทพับก	ช่อง	7	เมือ่ปี	พ.ศ.	2543	ทกุวนัจนัทร์	-	
อาทิตย์	 เวลา	18.30-19.30	 น.	 ละครเรื่องนี้เคยถูกผลิตเป็น
ภาพยนตร์มาก่อน	จากประกาศคณะอนกุรรมการพจิารณาผลงาน
สือ่มวลชนดเีด่นเพือ่เยาวชน	(2544-2545)	ละครโทรทศัน์เรือ่งนีจ้งึ
ได้รับรางวัลดีเด่น	ด้วยเนื้อหาสาระที่มีการสอนเยาวชน
 2.	ความส�าคญัของละครโทรทศัน์เพือ่เยาวชน	เป็นทีท่ราบ
กันโดยทั่วไปคือ	 ละครให้ความบันเทิงเป็นหลัก	 ให้ความรู้	 และ
ให้การสอนคนให้เป็นคนดี			เรื่องการสอนคนให้เป็นคนดีเป็นเรื่อง
จ�าเป็น	 เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป	 มีความซับซ้อน	 และ
ปัญหาต่างๆ	เกดิขึน้มากมาย		เช่น		การทะเลาะววิาทของนกัเรยีน
ในโรงเรยีนและระหว่างสถาบนั	การหนเีรยีน	เป็นต้น	ละครโทรทศัน์
เพื่อเยาวชน	มีความจ�าเป็นต้องสอนให้เยาวชนคิดดี	ท�าดี	ส่งเสริม
ให้ผูช้มท�าสิง่ดมีปีระโยชน์ต่อตนเอง	และต่อสงัคม	เช่น		มจีติอาสา
ปลกูป่าชายเลน	อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	การท�าดผ่ีานสือ่ละครจะค่อยๆ
ซึมซับไปโดยเนื้อเรื่องและนักแสดงเยาวชนที่เป็นที่ชื่นชอบ	(Idol)	

ของเยาวชนด้วยกนัเอง	การน�าเสนอความดใีนสงัคมท�าให้เยาวชน
ค่อยๆ	เรียนรู้สิ่งดีไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน
	 นอกจากนี้	 ความรู้ที่ผ่านสื่อละครโทรทัศน์นี้	 เป็นเหมือน
ละครเพื่อการศึกษา	 ละครที่ดีไม่จ�าเป็นต้องยัดเยียดข้อมูล	 แต่
สามารถถ่ายทอดผ่านบทละครอย่างมศีาสตร์และศลิป์	ผ่านการน�า
เสนอทางการแสดงของนกัแสดง	เช่น	ในตอนหนึง่ของละครครสูอน
วชิาเกษตร	สาธติให้นกัเรยีนเดก็ประถมให้รูจ้กัปลกูผกัสวนครวัให้
เตบิโตได้ในพืน้ทีท่ีจ่�ากดั		โดยเฉพาะคนในเขตชมุชนเมอืงทีม่เีนือ้ที่
บ้านไม่มาก		เยาวชนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การปลูกพืชสวนครัว
ก็สามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ขณะที่ชมละคร
 3.	รูปแบบละครเยาวชน	Davis	และ	Evans	(1987)	กล่าว
ถึงรูปแบบละครเยาวชน	 ซึ่งสามารถน�ามาดัดแปลงใช้กับละคร
โทรทัศน์เพื่อเยาวชนได้	ในประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	เนือ้เรือ่งอาจเป็นข้อมลูมาจากประวตัศิาสตร์	วรรณคดี	
เทพนยิาย	หรอืชวีติจรงิ	ทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญัต่อเยาวชน	และละคร
เยาวชนควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยาวชน		
	 2.	นักแสดง	 ผู้ก�ากับการแสดง	 และทีมงานควรเป็นผู้ที่มี
ความช�านาญ	เพราะต้องผลิตละครที่ละเอียดอ่อนให้เยาวชนดู
	 3.	ภาพลักษณ์ตัวละครเด็กที่เป็นตัวเอก	ก็ควรเป็นเด็กที่มี
ความเป็นจริงมีชีวิตชีวา	 สามารถสร้างพลังให้ผู้ชมที่เป็นเยาวชน
ได้	 นอกจากนี้	 ตัวละครเอกสามารถบอกถึงความขัดแย้งในเรื่อง	
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเด็กในปัจจุบันผ่านละครได้
เยาวชนควรที่จะได้เรียนรู้บางอย่างผ่านตัวละครเยาวชนด้วยกัน
 

ภาพที่	1	แสดงความเชื่อมโยงของรูปแบบละครเยาวชน
ที่มา:	Davis	&	Evans	(1987)

ละครโทรทัศน์เพื่อเยำวชนช่วยพัฒนำสังคมไทยได้อย่ำงไร

	 ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนนอกเหนือจากให้ความบันเทิง
แล้ว	 ยังมีการสั่งสอนเรื่องความดีอีกด้วย	ดังนั้นละครโทรทัศน์จึง
ควรถ่ายทอดตวัอย่างทีด่แีก่เยาวชน	ตวัอย่างละครโทรทศัน์ทีไ่ด้รบั
รางวัลโล่เกียรติยศจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

เนื้อเรื่อง

นักแสดง	
ผู้ก�ากับการแสดง
	และทีมงาน

ภาพลักษณ์
ตัวละคร
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ปรามทุจริตแห่งชาติ	 ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศ	
ไทย	คือผลงานละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก	 เรื่อง	 “โรงเรียนหลังเขา”	
ผลงานการก�ากับของผู้ก�ากับผู้น�าฟื้นฟูศีลธรรมโลก	คือ	คุณมารุต	
สาโรวาท	และคณุวรศกัดิ	์ขนัทอง	สร้างขึน้จากเรือ่งจรงิของคณุครู
ทีน่�าโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ	“ทางก้าวหน้า”	หนงัสอืมงคล
ชีวิต	ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ไปแก้ปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสามัคคีในชุมชน	ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนเรื่องนี้ออก
อากาศทาง	DMC	Channel	(ทบทวนฝันในฝัน,	25	ตุลาคม	2553)	
หรือละครโทรทัศน์เรื่อง	“นิทานทะลุมิติ”(2552)	ที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	 ช่อง	7	 และ	 “ทีมซ่าท้าฝัน”	(2553)	
ของบริษัท	กันตนา	มูฟวี่ทาวน์	จ�ากัด	เป็นต้น	ละครเยาวชนและ
วยัรุน่เหล่านีย้งัมจี�านวนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัละครส�าหรบัผูใ้หญ่
ในช่องฟรีทีวี	การน�าประเด็น	3	ประเด็นของ	Davis	และ	Evans	
(1987)	 มากล่าวถึง	 จะช่วยให้เห็นถึงการน�าเสนอประเด็นใหม่ๆ	
ผ่านละครโทรทัศน์ได้ชัดเจนขึ้น
 1.	เนือ้เรือ่งของละคร	เนือ่งจากละครโทรทศัน์เพือ่เยาวชน
ในประเทศไทยยงัมจี�านวนน้อย	และความรนุแรงทางด้านการกระ
ท�า	 และภาษายังปรากฏในสื่อโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา	(Cantor	&	Nathahson,	1998)	
ละครหลงัข่าวภาคค�่าบางเรือ่ง	มกีารต่อสูข้องตวัละครทัง้หญงิและ
ชายกับผู้ร้าย	 โดยเห็นปืนและระเบิดอย่างชัดเจน	 ผู้ชมทั่วไป
สามารถสังเกตได้	 ดังนั้น	 ละครโทรทัศน์จึงควรน�าเสนอเนื้อหาที่
ลดความรนุแรง	มคีวามแปลกใหม่	และหลากหลายในการน�าเสนอ
แก่ผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่		เนื้อหาละครสามารถพัฒนาเยาวชนและ
พฒันาสงัคมไทยได้	สามารถสร้างจนิตนาการ	แนวคดิ	และวถิชีวีติ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้	เช่น	ให้เยาวชนชมละครที่ต่อสู้เป็นนักกีฬา	
หรือนักดนตรีที่เก่งระดับชาติ	ในปี	พ.ศ.	2553	ละครเรื่อง	“ทีมซ่า
ท้าฝัน”	ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	ช่อง	7	แสดง
โดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่	เช่น	ณัฐวัฒน์	เปล่งศิริวัฒน์		ศรศิลป์	
มณีวรรณ์	 	 และธาราเขตต์	 เพ็ชรสุกใส	น�าเสนอเรื่องราวที่ครูให้
นกัเรยีนก้าวหน้าด้านกฬีาบาสเกตบอล	ควบคูไ่ปกบัการเรยีน		และ
ก็บอกเป็นนัยว่าดาวเด่นกีฬาก็ไม่หลงตัวเอง	 หรือหยิ่งทนงจนไม่
เรยีนหนงัสอื	เนือ้หาไม่มคีวามรนุแรงด้านภาษาและการกระท�า	แต่
ชี้ให้เห็นถึงการต่อสู้ในการกีฬามีแพ้และชนะ	 แต่ก็ต้องต่อสู้อย่าง
ใสสะอาดจึงจะเป็นการชนะที่แท้จริง	 ดังนั้น	 ละครโทรทัศน์เพื่อ
เยาวชนไทยสามารถสร้างความมุง่มัน่ให้เยาวชนมอีนาคต	หรอืเป็น
ผู้น�าตัวเองได้			

ภาพที่	2	ภาพจากละครโทรทัศน์	ทีมซ่าท้าฝัน	ของสถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบก	ช่อง	7
ที่มา:	http://www.youtube.com/watch?v=L52_I6YZFI4

	 เนือ้หาประเดน็หนึง่ทีส่�าคญัในสงัคมไทยคอืเรือ่ง	คณุธรรม
และจรยิธรรม	การพฒันาเยาวชนผ่านเนือ้หาละครคณุธรรมกม็ส่ีวน
ช่วยพัฒนาสังคมไทย	 โดยสามารถปลูกฝังเรื่องค่านิยมที่ดี	 เช่น	
ขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย์	มีวินัย	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	มีน�้าใจ		
คุณธรรมช่วยเน้นการอบรมจิตใจ	 เพราะจิตใจที่ดีงามจะน�ามาซึ่ง
ความเจริญงอกงามด้านอื่นๆ
	 นอกจากนี	้ วัยรุ่นไทยบางคนขาดกระบวนการเรียนรู้การ
ด�ารงชวีติ	ละครโทรทศัน์สามารถเสรมิสร้างให้เยาวชนไทยเป็นคน
ที่มีคุณภาพให้รักการเรียน	 ใฝ่รู้	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 รู้จัก
การแก ้ป ัญหาอย ่างมี เหตุผลตามกระบวนการเรียนรู ้ทาง
วทิยาศาสตร์ได้	เช่น	เป็นเรือ่งราวของเยาวชนทีอ่าจขาดก�าลงัทรพัย์	
แต่ด้วยความใฝ่รู้	มุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของประเทศ	จึง
สอบชิงทุนฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความส�าเร็จได้	 ในกรณีเช่นนี้		
ละครโทรทัศน์ไม่จ�าเป็นต้องสื่อเรื่องเพศ	ภาษา	ความรุนแรง	และ
อคติภาพตัวแทนสถานี		แต่เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แก่
เยาวชนได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียน	ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 ที่จะน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่ง
แวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้	
 2.	นักแสดงและทีมงาน	Martin	(2008)	กล่าวว่า	บ่อยครั้ง
ที่ผู้ชมเห็นสิ่งต่างๆ	 ทางโทรทัศน์เป็นภาพที่แท้จริงของสังคมรอบ
ตัวเขา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ชมไม่มีประสบการณ์จริงที่จะ
เปรียบเทียบกับชีวิตของตนเอง	ผู้ใหญ่บางคนมองหาบทบาทใหม่
ผ่านสื่อ	 และเปรียบเทียบตนเองกับภาพเหล่านั้น	 ซึ่งเป็นเรื่อง
อันตรายเพราะบางภาพของคนในสื่อเป็นภาพเชิงลบ	 โดยเฉพาะ
เมื่อเยาวชนไม่สามารถวิเคราะห์ภาพของคนในสื่อได้	ดังนั้น	ผู้จัด

http://www.google.co.th/search?tbm=isc
h&hl=th&source=hp&q=ทีมซ่าท้าฝัน&gbv=
2&oq=ทีมซ่าท้าฝัน&aq=f&aqi=&aql=&gs_
sm=e&gs_upl=0l0l0l11008l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0



Executive Journal18

ละครโทรทัศน์	และผู้ก�ากับการแสดง	จึงควรให้นักแสดงได้รับบท
ใหม่ๆ	 และผู้ปกครองควรแนะน�าเยาวชนไม่ให้ติดกับภาพเดิมๆ	
ของผู้รับบทเป็นพระเอก	นางเอก	หรือนางร้ายตลอดไป	นักแสดง
สามารถเป็นต้นแบบ	(Role	Model)	ของผูช้มเยาวชนได้	ทัง้ในการ
แสดงและในชีวิตจริง	เช่น	การเสนอภาพของนักแสดงหญิงที่แย่ง
ผู้ชายในละครหลายเรื่องจนท�าให้เป็นเรื่องปกติ		ส�าหรับเยาวชนที่
ยงัไม่มวีฒุภิาวะเตม็ที	่อาจเข้าใจว่าเป็นการกระท�าทีน่่าสนใจ	และ
สั่งสมพฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว	 ละครโทรทัศน์จึงอาจน�า
เสนอให้เยาวชนเหน็ถงึบทบาทอืน่ๆ	ของเยาวชนให้มพีืน้ทีใ่นละคร
โทรทัศน์มากขึ้น	 เพราะหน้าที่ประการหนึ่งคือการสอนความดี		
ละครโทรทัศน์จึงควรสอนให้เยาวชนเป็นคนดีด้วย	 ตัวอย่างเช่น			
จริายุ	ละอองมณี	นกัแสดงเยาวชนทีเ่ป็นต้นแบบของคนรุน่ใหม่ใน
ละครและภาพยนตร์		เป็นบทบาทของนกัเรยีนในชวีติจรงิทีร่กัการ
เรยีนและมคีวามใกล้ชดิกบัครอบครวั	และสามารถสวมบทบาทใน
ละครโทรทศัน์เพือ่เยาวชนเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ทีผู่จ้ดัละครจะน�าเสนอ
ได้	เช่น	เรือ่งเยาวชนกบัจติอาสา	การให้อภยั	การเสยีสละ	เยาวชน
กบัการใฝ่รู	้ดงัค�าทีจ่ริาย	ุกล่าวว่า	“การศกึษาจะเป็นความรูเ้หมอืน
ขุมทรัพย์แห่งเงินทองที่เราสามารถสะสมไว้	ท�าให้มีอนาคต		ส่วน
เงินทองที่มีอยู่แม้จะมีมากก็เป็นของนอกกาย	 ใช้แล้วหมดไป	 ไม่
เหมือนการศึกษาที่จะมีอยู่ในหัวเราตลอด	 ติดตัวเราไป	 สามารถ
น�าความรู้ออกมาหาเงินทองได้”	(“การเรียนเป็นที่หนึ่งเสมอ”	เก้า	
จิรายุ	 นักแสดงรุ ่นใหม่กับบทบาทที่ท้าทายใน	5	 แพร่ง,	 16	
พฤศจิกายน	2552)	จะเห็นได้ว่า	แม้เป็นนักแสดงก็ยังเป็นผู้เรียนที่
ดคีวบคูก่นัไป	เป็นตวัอย่างของการพฒันาตนเองของเยาวชนในสือ่
 

ภาพที่	3	 ภาพ	 จิรายุ	 ละอองมณี	 แสดงเป็นฮูยัน	 และบัณฑิตา	
ศรนีวลนดั	แสดงเป็นมมิปิ	ในละครโทรทศัน์เรือ่ง	ผเีสือ้และดอกไม้	
ทางสถานีทีวีไทย	ในปี	พ.ศ.	2553
ทีม่า:	http://drama.tlcthai.com/13824/เรือ่งย่อละคร-ผเีสือ้และ
ดอกไม้
 3.	ภาพลักษณ ์ตัวละคร	 คือลักษณะของตัวละคร	
(Characterization)	 หรือภาพลักษณ์ของตัวละครที่เราสามารถ

มองเห็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	อายุ	นิสัย	การศึกษา	ท่าทาง
หน้าตาเสื้อผ้าหน้าที่การงาน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ก็ยังมีลักษณะ
ภายในจิตใจของตัวละคร	 เช่น	 ความโหดร้ายที่ยังไม่ปรากฏออก
มาจนกระทัง่ตวัละครนัน้โมโห	การแสดงออกถงึความใจด	ีมเีมตตา		
หรือการโกหก	เป็นต้น
	 Burr	 (2001)	 ตั้งค�าถามว่า	 ท�าไมผู้ชมต้องใส่ใจกับภาพ
ลักษณ์ของตัวละครทางโทรทัศน์		ค�าตอบก็คือว่า	ภาพลักษณ์ทาง
โทรทศัน์มผีลต่อการแพร่กระจายไปในสงัคมและเป็นหนึง่ในบรรดา
ตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการพรรณนาให้เห็นภาพลักษณ์ของ
วฒันธรรมด้วย	ภาพลกัษณ์ทีไ่ม่สวยงามนกั	เช่น	แอลกอฮอล์	บหุรี่	
การกอดจบูในละครทีเ่ป็นจดุขาย	ควรมน้ีอยลงเพือ่ให้เหน็ว่าละคร
โทรทัศน์สามารถน�าเสนอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าได	้ ไม่จ�าเป็นต้องให้เห็น
ลักษณะของนางอิจฉาแสนร้ายที่เชี่ยวชาญเรื่องเพศ	ชอบชิงรักหัก
สวาทเสมอไป	แพทย์หญงิพรรณพมิล	หล่อตระกลู	สะท้อนมมุมอง
ในฐานะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นว่า	 “สื่อทุกวันนี้น�าเสนอภาพของ
วัยรุ่นเพียง	2	มุมเท่านั้น	คือปัญหาด้านลบที่สะท้อนออกมาในข่าว	
อกีมมุหนึง่กค็อืภาพของความขาวความสวยทีถ่กูกระตุน้โดยสือ่เชงิ
ธรุกจิ	และเนือ่งจากวยัรุน่เป็นช่วงเวลาของการค้นหาตวัตนผ่านทัง้
ส่วนที่เป็นต้นแบบและส่วนที่เป็นตัวของเขาเอง	 การที่สื่อน�าเสนอ
แบบนี้วัยรุ่นก็จะซึมซับและเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นธรรมดา	ถ้าเขา
มีโอกาสหรือมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียง	 เช่น	 ข่าวที่ว่าวัยรุ่นมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงเรื่อยๆ	 เมื่อวันหนึ่งที่เขามีเพื่อนซึ่งมี
ประสบการณ์ทีต่รงกบัข่าวนีเ้พยีงแค่คนเดยีวเขาจะเชือ่ทนัทว่ีานีค่อื
ตัวแทนของวัยรุ่นทั้งหมด	 เพราะข่าวบอกอย่างนั้นและเพื่อนเขาก็
เป็นอย่างนัน้เหมอืนในข่าว”	(ตามหาตวัตนวยัรุน่กบั	ป๊อด	โมเดร์ิน	
ด๊อก	-	ปราบดา	หยุ่น)
	 ดังนั้น	ละครสามารถท�าให้สนุก	และสร้างภาพลักษณ์ของ
เยาวชนได้ด้วยเรือ่งดีๆ 	เรือ่งความภาคภมูใิจตนเอง	(Self-esteem)	
ภาพตนเองที่มีคุณค่าเป็นคนดี	มีประโยชน์ต่อผู้อื่นได้	เช่น	เป็นที่
เป็นตัวแทนเยาวชนเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ยุติเรื่องความรุนแรง	 ภาพ
ลกัษณ์ทีเ่ป็นนกัร้องลกูทุง่ทีข่ยายฐานวฒันธรรมไทยไปทัว่ประเทศ	
หรือเป็นเดอะสตาร์ที่มีความสามารถ	 เป็นนักกีฬา	 เป็นนักดนตรี
ก้องโลก	 เป็นนักออกแบบแฟชั่น	 ภาพเหล่านี้เท่ากับเป็นการฝึก
ระเบียบ	วินัย	ทักษะสังคม	ทักษะชีวิต	และมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง	 มากกว่าภาพที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม	 เช่น	 อวดความรวย
โดยใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ	หรือเป็นโรค	“ติดเทคโนโลยี”	เกิน
ไป	 ภาพเยาวชนติดวัตถุนิยมเป็นภาพที่น่าห่วงใยของเยาวชนใน
สังคมเมือง	ภาพลักษณ์นี้สามารถสร้างให้ตัวละครกลับใจมีความ
ส�านึกต่อสังคมได้	เช่น	บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ยากไร้หรือผู้
ประสบภัยน�้าท่วมได้
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บทสรุป

	 ละครโทรทศัน์เพือ่เยาวชนกบัการพฒันาสงัคมไทยนัน้	จะ
เกิดขึ้นได้ด้วยการน�าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงที่
เกีย่วข้องกบัเยาวชนและให้เยาวชนเข้ามามบีทบาทหรอืมส่ีวนร่วม
มากขึ้น	การน�าเสนอเนื้อหาละคร	การแสดง	และภาพลักษณ์ของ
ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ผลิต
ละครทางโทรทศัน์	เรือ่งราวทีใ่กล้ตวักบัเดก็และวยัรุน่	จะท�าให้เขา
เหน็ตวัตนของเขาเทยีบเคยีงกบัสือ่	และเหน็ความส�าคญัของตนเอง
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นคนมคีณุภาพ	ความคดิสร้างสรรค์	ความเข้ม
แขง็	การเข้าสงัคมการเรยีนรู้	ทกัษะการด�าเนนิชวีติ	มนษุยสมัพนัธ์	

ความรบัผดิชอบต่อตนเอง	และครอบครวั	ความมุง่มัน่เพือ่อนาคต	
ดงันัน้องค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสือ่	นกัวชิาการและผูผ้ลติละคร
โทรทัศน์แต่ละค่ายควรประชุมร่วมมือกันว่าค่ายใดจะผลิตละคร
เพือ่เยาวชนในประเดน็ใด	ออกมาให้ต่อเนือ่ง	และชดัเจน	เพือ่ทีว่่า
ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนจะไม่ขาดหายไปจากจอแก้วเป็นช่วงๆ	
ถ้ารัฐบาลเห็นความส�าคัญของเยาวชน	 การพัฒนาสังคมไทยให้
อดุมปัญญาจะสามารถท�าได้ผ่านสือ่ละครโทรทศัน์	เพราะเยาวชน
ผู้รับสารที่ได้รับข้อมูลที่ดีจากสื่อก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิตที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
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